
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

 

બ્રમૅ્પટનવાસીઓન ેMPACના voterlookup.ca પિ વવગતો તપાસી લવેા પ્રોત્સાવહત કિવામાાં આવ ેછે  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 એવપ્રલ 2022) – ઓક્ટોબિમાાં આવનાિી 2022 બ્રૅમ્પટન નગિપાવલકા અને સ્કૂલ બોર્ડની ચૂાંટણીમાાં 200 કિતા 

ઓછા રિવસો બાકી િહ્યા છે ત્યાિ,ે મતિાન માટેન ાં આયોજન શરૂ કિવાનો સમય પાકી ગયો છે. વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તેમના િહવેાસીઓને ની 

મ લાકાત લેવાvoterlookup.ca ત ેસ વનવચચત કિવા પ્રોત્સાવહત કિ ેછે કે શ ાં તમનો સમાવેશ પ્રાથવમક મતિાિ યાિીમાાં કિવામાાં આવ્યોં છે કે 

કેમ અને શ ાં તમની તમામ માવહતી સાચી છે કે કેમ.  

 

મ્ય વનવસપલ પ્રોપટી અસસેમેન્ટ કોપોિેશન (MPAC) મતિાિોની પ્રાથવમક યાિી જાળવે છે, જેનો ઉપયોગ ચૂાંટણી માટે મતિાિોની યાિી તયૈાિ 

કિવા માટે થાય છે. Voterlookup.ca MPAC દ્વાિા પૂિી પાર્વામાાં આવેલ સિળતાથી ઉપયોગમાાં લઈ શકાય એવી ઓનલાઇન સેવા છે.  

 

મ ખ્ય મ દ્દાઓ: 

 

• 2022ની બ્રૅમ્પટન મ્ય વનવસપલ અને સ્કૂલ બોર્ડની ચૂાંટણીમાાં લાયકાત ધિાવતા મતિાિ એવી વ્યવક્ત છે જેમની ઉંમિ ઓછામાાં ઓછી 

18 વર્ડ હોય, કનૅેર્ાના નાગરિક હોય અન ેબ્રૅમ્પટનના િહેવાસી હોય, અથવા બ્રૅમ્પટનમાાં વમલકતના માવલક અથવા ભાર્ૂત હોય 

અથવા આવા માવલકની પત્ની અથવા ભાર્ૂત હોય. 

• આગામી નગિપાવલકા ચૂાંટણી માટે તમાિી માવહતી ચોક્કસ િીતે િેકોર્ડ કિવામાાં આવી છે તેની ખાતિી કિવા 

માટે,  voterlookup.ca પિ જાઓ, અન ેતમાિી નગિપાવલકા અન ેપૂરાં નામ, જન્મતાિીખ અને ક્યાાં તો તમાિી વમલકતન ાં સિનામ ાં 

અથવા આકાિણી િોલ નાંબિ િાખલ કિો. 

• જો તમે અગાઉની નગિપાવલકા ચૂાંટણીમાાં મતિાિોની યાિીમાાં હતાાં તમે છતાાં, તમાિી વવગતો સચોટ છે કે કેમ ત ેચકાસવા માટ ેહવે 

યાિી તપાસો. 

• જો તમે છેલલાાં થોર્ાક વર્ોમાાં 18 વર્ડના થયા હો, તાજેતિમાાં બ્રૅમ્પટનમાાં કે તેની અાંિિ િહેવા ગયા હો અથવા નવા કૅનરે્ાના નાગરિક 

હો, તો તમાિી માવહતી voterlookup.ca પિ અપરે્ટ કિો. 

• પ્રોવવાંશ્યલ ચૂાંટણી પણ આ વરે્ 2 જૂને થઈ િહી છે. િહેવાસીઓને તમેની માવહતીની પ વિ કિવા અથવા અપરે્ટ કિવા 

eregistration.elections.on.caપિ પ્રોવવાંશ્યલ મતિાિોની યાિી તપાસી લેવા પ્રોત્સાવહત કિવામાાં આવે છે. 

 

વધ  જાણવા માટે અહીં મ લાકાત લો voterlookup.ca અથવા MPACનો સાંપકડ 1.866.296.6722 પિ અથવા TTY 

1.877.889.6722 પિ કિો. 

 

 

http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
http://www.voterlookup.ca/
https://eregistration.elections.on.ca/en/home
http://www.voterlookup.ca/


 

 

સ વાક્ય 

 

“MPACના voterlookup.ca પિ તમાિી માવહતીને સમથડન આપવ ાં ત ે2022 બ્રૅમ્પટન નગિપાવલકા અને સ્કૂલ બોર્ડની ચૂાંટણીમાાં મત 

આપવાની તયૈાિીન ાં મહત્ત્વન ાં પગલ ાં છે.. લાયકાત ધિાવતા મતિાિો મતિાનના રિવસે તેમના મતિાન સ્થળ પિ સમયની બચત કિવા માટે 

યાિીમાાંની પોતાની માવહતી અદ્યતન અને સચોટ છે ક ેકેમ તનેી ખાતિી કિી શક ેછે.” 

- પીટિ ફે, સીટી ક્લકડ એન્ર્ રિટર્નિંગ ઓરફસિ, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅરે્ાના સૌથી ઝર્પી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ડણન ાં કને્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાડવિણીય નવવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરર્યા સાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલટકલચિલ વમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.voterlookup.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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